
 

 

 

 
 
Nå kan vi endelig feste igjen! 
 

Sørlandet sykehus, Akan kompetansesenter og KoRus Sør inviterer til 

digitalt alor nettverk fredag 29. oktober 2021, klokka 12.30 – 14.00 
 
 
 
 

 

I Dagens næringsliv 27. juli 2021, sto det følgende: «Regjeringen utsetter trinn fire 

av gjenåpningen – Men åpner for firmafester». Les her DN.  

 

Det uformelle sosiale samværet mellom kollegaer trekkes frem som en av de 
viktigste endringene ved gjenåpning av samfunnet. Det er kanskje mange 
arbeidsgivere som ønsker å gjøre det lille ekstra for sine ansatte etter en 
krevende tid. 
 

I denne digitale alor-samlingen ønsker vi å drøfte følgende:  

- Hva bør vi legge vekt på når vi arrangerer firmafester/julebord? 

- Hva er gode tips å ha med seg?  

- Må vi tenke annerledes nå, enn før?  

- Presentasjon av verktøy «Festen» 

 

Klokka 12.15: Det digitale møterommet åpner 

Klokka 12.30: Velkommen til webinar! 

Klokka 12.40: Introduksjon til dagens tema 

Klokka 14.00: Slutt 

 

Vi ønsker velkommen til spennende digital dialog! Se neste side for mer informasjon.  

https://www.dn.no/innenriks/korona/koronaviruset/regjeringen/regjeringen-utsetter-trinn-fire-av-gjenapningen-men-apner-for-firmafester/2-1-1045534


 

 

Sørlandet sykehus, Akan kompetansesenter og KoRus Sør inviterer alle som arbeider 

med tema knyttet til arbeidsliv og rus til digital nettverkssamling  
 

Hva er alor nettverk? 

Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å 

drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert 

slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon. 

 

alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan 

hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb.  

 

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk 

bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne. 

 

alor nettverket organiseres og tilrettelegges av Kompetansesenter rus – region sør i et samarbeid 

med Akan kompetansesenter og Sørlandet sykehus. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland 

A-senter/KoRus Stavanger. 

 

Målgruppe: 

alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk 

og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, 

bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra 

arbeidsliv og rus. 

 

Informasjon om den digitale samlingen: 

 

• Påmelding: Du kan melde deg på ved å trykke her, eller gå via KoRus sine 

nettsider www.korus-sor.no.  

• Påmeldingsfrist: 23. oktober 

• Sted: Digitalt. Link til arrangementet sendes påmeldte deltakere dagen før 

samlingen 

• Tid: Møterommet åpner 12.15. Webinaret starter 12.30 

• Kontaktperson: Nina Sterner. Send epost 

 

 

Du kan lese mer om alor nettverkene i Norge på http://alor.no/ 
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